Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

26/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. december 3-án megtartott ülésén
(közmeghallgatás) a Közösségi Házban.
Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,
Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Knapcsek Béla, dr. Szendrei
Éva, dr. Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, a hivatal csoportvezetıi,
Gyomaendrıd város lakossága közül mintegy 60 fı.

Dr. Dávid Imre polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent polgárokat, a
képviselı-testület tagjait, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hiszen a megválasztott 17 képviselı közül jelen
van 13 fı. A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte Várfi András alpolgármestert, valamint dr.
Szendrei Éva képviselıt, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a jelenlévık
elfogadtak.
Napirend:
1./
A helyi adókról szóló rendelet módosító javaslatának lakossági véleményezése
2./

Tájékoztatás a Gyomaendrıd - Csárdaszállás ivóvízminıség-javító beruházásról

3./

Közmőfejlesztések

4./

Kérdések, interpellációk

Ezt követıen röviden ismertette a város pénzügyi helyzetét.
Elmondta, a 97-es évet az önkormányzat 65,9 millió forint hiánnyal kezdte. Az év vége felé
közeledve elmondható, hogy a város fizetıképességét megırizte, az intézményeket
mőködtetni tudták.
Értékesítésre kerültek a város tulajdonába lévı DÉGÁZ részvények. A befolyt összegbıl 25
millió forint lett letétbe helyezve, illetve a fennmaradó összegbıl a hosszú lejáratú hiteleket
fizette vissza a testület. A letétbe helyezett összeget mőködésre, a mindennapok biztosítására
nem kívánják felhasználni, ennek az összegnek a fejlesztést kell szolgálnia. Ezzel az
összeggel csak így tud a testület elszámolni a lakosság felé.
Természetesen költség növelı tényezık is voltak, mint pl. az ENCI irodaház megvásárlása.
Sajnos volt néhány intézmény, amely túllépte a költségvetést, mint például a Katona József
Városi Mővelıdési Ház, a Gondozási Központ, a Városi Könyvtár és Tájház, az Apolló Mozi,
a Sportcsarnok. Terven felüli feladat volt a szúnyogirtás, a Barátság SE támogatása 3 millió
forinttal.
Ebben az évben 46 pályázatot nyújtott be a város különbözı szervekhez, melybıl 24 pályázat
nyert, 13 elutasításra került és 9 pályázat elbírálása folyamatban van.
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Ezek közé a nyert pályázatok közé tartozik a Közmunka Tanácstól nyert 26,7 millió forint a
csapadékvíz csatornahálózat felújítására. A város 7 millió forintot biztosított hozzá, és ebbıl a
pénzbıl sikerült a belterületen a csapadékvíz csatornákat felújítani, karbantartani.
Száz embernek hat hónapon keresztül biztosítottak munkát. 98-ban ismételten pályázni
szeretnének.
December 10-én a Képviselı-testület dönt az ivóvíz-beruházás kivitelezési munkáira
beérkezett pályázatokról. Hatszáz millió forintos beruházásról van szó, melyhez 1998-ban az
önkormányzatnak 44millió forint saját erıt kell biztosítani. 1999 elsı félévében fejezıdik be a
beruházás és a város lakossága jó minıségő ivóvízhez jut. A beruházás költségének 50 %-át
az Országgyőlés biztosítja, a másik 50 % -ot kell az önkormányzatnak biztosítani különbözı
pályázatok elnyerésével, egyéb forrásokból. Remélhetıleg a már elnyert pénzek mellé további
támogatásokat sikerül szerezni.
Az ivóvíz-beruházás mellett a jövı évben is folytatni szeretné az önkormányzat csapadékvízelvezetı árkok felújítását. Közös pályázatot kívánnak benyújtani Csárdaszállás és Hunya
községekkel.
1998-ban a Barátság SE részére további 3 millió forint támogatást nyújt az önkormányzat. Az
endrıdi pálya nem csak a futballt, de az iskolai testnevelést is szolgálni fogja.
Szintén a jövı évi tervek között szerepel az endrıdi fıtér rendbetétele, a fıtéren elhelyezkedı
közintézmények megvilágítása.
Folytatni szeretné a Képviselı-testület a szennyvízberuházásokat. Jelenleg 29,5 km hosszú a
megépített vezeték, 731 rákötéssel. A város rendelkezik további tervekkel, melyeket
aktualizálni kell, azonban kb. 28 km-re egyáltalán nincs terv sem. A beruházás lakásonként
kb. 100 ezer forintba kerülne. Tény, hogy sok pénzbe kerül, de a környezetvédelemre, arra,
hogy a szennyvizet ne a holtágakba engedjük, mindenképpen áldozni kell.
Jövı évben szeretnék a városháza felújítását folytatni, erre 5 millió forintot szánnak. Le
szeretnék cserélni a város kocsiját, ami több mint 200 ezer forintot futott. A fiatal házasok
elsı lakáshoz jutását támogatni akarják.
A fürdıben a beruházás 98-ban befejezıdik. A pályázati pénzek mellett 7-8 millió forintot
kell saját erıbıl biztosítani ehhez.
Az úthálózat fejlesztésére is anyagi eszközöket kellene biztosítani. Ehhez a FUNDAMENTA
lakossági elıtakarékosság keretében szeretnénk biztosítani a forrást, illetve pályázat útján.
Az önkormányzat lakásonként 1000 Ft-t, a lakó 1450 Ft-ot fizetne be havonta, ehhez az állam
adna 30 %-ot, így 51 hónap alatt 240 ezer forint győlne össze. Ezt az összeget lehetne
pályázati pénzzel kiegészíteni és az utat megépíteni. Természetesen ott., ahol már az útalap
elkészült kisebb összeget kellene havonta megtakarítani.
Tájékoztatta a jelenlévıket, miszerint ez idáig 4300 lakásba került bekötésre a telefon, és
további igények is vannak.
A kábeltévé hálózat kiépítésére jelentkezett egy mezıberényi vállalkozó, akik komoly
ajánlatot tett. Kérte a lakosságot, minél nagyobb számban jelentkezzenek a szervezıkénél.
Hangsúlyozta, a mostani szervezésnél a lakosságnak nem kell elıre fizetnie, a vállalkozó a
fejállomást a napokban lerakja, majd ezt követıen kezdi kiépíteni a vezetékeket. Elsısorban
ott, ahol a lakók 50 %-a igényli. Ekkor kell az 50 %-ot befizetni, majd a másik 50 %-ot pedig
amikor a televíziót rácsatlakoztatják a rendszerre.
Mindezekre a fejlesztésekre szükség van, hiszen csak az infrastruktúra fejlesztésével, a
lakosság életkörülményeinek javításával tudjuk a városi szintet elérni.
Problémát jelent a városban, hogy a lakosság elöregedett. Ezt megállítani nagyon nehéz.
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A város költségvetésében nagy gondot jelent, hogy az állami normatív támogatás egy-egy
feladatra kevés, a saját bevételbıl kell kiegészíteni. Az önkormányzati támogatás
folyamatosan növekszik.
Hangsúlyozta, amikor az intézményrendszer szerkezetén változtatni akar a testület, az nem azt
jelenti, hogy valamit megszüntetnek, csupán azt, hogy szeretnék elérni, hogy a városnak minél
kevesebbe kerüljön, ugyanakkor a feladat is el legyen látva.
A jövı évi adóval kapcsolatosan, hangsúlyozta, a testület tisztában van azzal, hogy a
lakosságnak igen nagyok a terhei, de az önkormányzatnak kulcskérdés az adó. A jövı évre
komoly adóemeléseket nem terveznek. Differenciált adóemelet kívánnak megszavazni.
Különbözı adómentességet kívánnak biztosítani a magánszemélyeknek és vállalkozóknak
egyaránt. Példaként említette a magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége
alóli mentességek között azt, aki a kábeltévé hálózathoz csatlakozik egy év mentességet kap,
és a különbözı közmőfejlesztések után is mentesség jár. Összességében akár nyolc évre is
mentesülhet valaki az adófizetési kötelezettség alól.
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a Penny Market várhatóan december 16-án nyit, és jövı
év nyarára elkészül az új MOL 2000-es töltıállomás is.
Az önkormányzat nevében a vásártér területébıl felajánlott területet üzemanyag töltı állomás
létesítésére, erre azonban még érdemi válasz nem érkezett.
Dinya Lajos: Néhány szót szeretett volna hallani arról, hogyan is áll a Gondozási Központ.
Néhány hónappal ezelıtt szó volt a Gondozási Központ költségtúllépésérıl. Ez
összefüggésben van-e a vezetı cserével? Tudomása szerint az új vezetı pedig olyan személy
lesz, akivel kapcsolatban az elızı önkormányzat fegyelmi eljárást folytatott.
A csapadékvíz csatornák karbantartásával kapcsolatosan meg kívánta jegyezni, miszerint a
tanács idıben is folytak ilyen munkák. A halpusztulást nem kellene összefüggésbe hozni a
csapadékvíz csatornákkal.
A kábeltévével kapcsolatosan abbéli aggodálmát fejezte ki, vajon a vállalkozó nem fog e
mégis kivonulni a szolgáltatásból egy idı után?
Polgármester úr úgy nyilatkozott egy fórumon, hogy a kábeltévé kiépítése esetén a lakosság
láthatná az „önkormányzati cirkuszt”. Véleménye szerint a testületnek nem ez a hivatása.
Az utóbbi idıben egyre több a szavazás, melyeknek nem látja értelmét, hiszen az ország már
elıre el adva nyugatnak.
Dr. Dávid Imre: A Gondozási Központtal kapcsolatos felvetésre szükségesnek látta
elmondani, miszerint az Önkormányzat egy-egy gondozottra 10-10 ezer forintot, az állami 2020 ezer forintot adott, illetve a gondozott fizet 10 ezer forintot. Sajnos ez az összeg is
kevésnek bizonyult. Feltette a kérdést, vajon 40, illetve 20 ezer forintból hányan élnek ebben a
városban? Ez évek óta fennálló probléma. Ebben az évben év végéig kb. 16-17 millió forint
támogatást kell adni.
A Gondozási Központ vezetıjével kapcsolatosan szükségesnek látta elmondani a
következıket: Ismeretei szerint a megbízott vezetıvel kapcsolatosan az utóbbi években sem sa
szarvasi munkahelyén, sem pedig a református egyháznál nem volt probléma, munkáját
tisztességgel és becsülettel végezte.
A halpusztulást nem az okozza, hogy a csapadékvíz- elvezetı árkokba kerül a csapadék és
belvíz, hanem az, hogy oda néhányan a kommunális szennyvizet is beeresztik.
A kábeltévé hálózathoz történı csatlakozás nem kötelezı. Remélhetıleg a vállalkozó
tisztességgel fogja elvégezni a munkát.
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A testületi munkával kapcsolatosan tett megjegyzését viccnek szánta. Az üléseken sokszor
komoly vita folyik.
A szavazással kapcsolatos nézetét nem osztja a felszólalónak. Meggyızıdése, ha a lakosság
novemberben nem ment volna el szavazni, vagy nemmel szavazott volna, akkor a Parlament a
lakosság véleményét tiszteletben tartotta volna.
Szurovecz Istvánné: A köztársaság utca lakói évek óta szeretnék szennyvízvezetéket
megépíteni. Van-e terv az utcára, és mikor kezdıdhet meg a beruházás?
Endrıdön az óvoda és a Rózsa Presszó közötti szakaszon sebességkorlátozást kellene
elrendelni, figyelemmel a gyermekek közlekedésére. Ugyancsak a gyerekek biztonsága
érdekében javasolta a Rózsa Presszó elıtt kijelölt gyalogosátkelı létesítését.
Felhívta a figyelmet a Blaha L. úton lévı üres telekre, illetve a mellette lévı épületre. Mind a
kettıt rendbe kellene tenni.
Az orvosi rendelı melletti kis közben sok a szemét, a szeméttárolót ellopták. Kérte annak
pótlását. Ugyancsak itt kérnének lehelyezni egy kerékpártárolót.
Dr. Dávid Imre: A 98-as költségvetésbe 10 millió forintot kívánnak beállítani a
csatornarendszer tervezésére. Az önkormányzat az egész rendszerre egyszerre nyújtaná be a
pályázatot szakaszolt megvalósítással. Azt azonban tudni kell, hogy ez a beruházás összesen
1.280.000.000 Ft-ba kerülne.
A Köztársasági út vonatkozásában a kiviteli terv elkészülte után a pályázat a többi meglévı
tervvel együtt benyújtásra kerül.
A sebességkorlátozás kérdést meg fogják vizsgálni, errıl késıbb adnak tájékoztatást.
A Közútkezelı Kht. felé kezdeményezni szeretnék a csendesítık betervezését és kialakítását.
A Blaha L. utcai üres telek a napokba került vissza önkormányzati tulajdonba. Ennek
rendbetételére az intézkedést meg fogják tenni. A szomszédos ingatlant a Munkáspárt
használja.
Az orvosi rendelı udvarán van kerékpár tároló, tehát ez a kérdés megoldott.
Csákváriné Csordás Judit: Az építmény, illetve iparőzési adó kapcsolatáról érdeklıdött.
A település környékén sok az állattartó telep, ezek hogyan fognak adózni, illetve ezekre
hogyan vonatkozik az építményadó?
Dr. Csorba Csaba jegyzı: Az adóval kapcsolatos kérdésre válaszolva a következıket mondta.
A rendelet tervezet szerint, melyrıl a testület december 10-én dönt, ha valaki építmény adót
fizet, akkor iparőzési adót nem kell fizetnie. A mezıgazdasági termelést folytatók pedig
mentességet élveznek. Az itt jelentkezı problémákat pedig egyedi kérelem alapján ez idáig is,
és a jövıben is rendezni kívánják.
Gombkötı Vilmos: Hozzászólásában kifogásolta, hoz a nyár elején a szúnyogirtás során a
ridegvársoi rész kimaradt. Kérte továbbá, hogy a növényvédı repülıgépek a lakott területeket
kerüljék ki.
Javasolta a régi ártézi kutak ismételt beüzemeltetését.
Javasolta továbbá, hogy a rendırségen is legyen panasznap hasonlóan mint a Polgármesteri
Hivatalban.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában hangsúlyozta, a repülıgépes szúnyogirtás csak a
város üdülıterületein történ meg, az utcákban földi géppel végezték a szúnyogirtást.
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A repülıgép zajártalmaival egyetért, indokoltnak tartja megkérni a pilótát a kerülı
megtételére.
Az ártézi kutak beüzemelése már nem lehetséges. Sajnos mindaddig míg az ivó-vízberuházás
be nem fejezıdik az ivóvíz szolgáltatás ezen a szinten marad.
Császárné Gyuricza Éva: A közvilágítással kapcsolatosan felhívta a figyelmet arra, hogy
sajnos nagyon sok utcában sötétség van.
A beszámolóban megfogalmazottakat örömmel hallotta.
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatosan aggályát fejezte ki, hiszen az adó növelésével az
éppen csak hogy beindult idegenforgalom csökkenésétıl fél.
Dr. Dávid Imre polgármester: Tudni kell, mondta az állam minden egy forint beszedett
idegenforgalmi adó után 2 forintot ad az önkormányzatnak. A jelenlegi emelést is figyelembe
véve a környéken a legalacsonyabb mértékő ez az adónem. Aggasztóbbnak tartja, hogy az
idegenforgalmi adó nem kerül befizetésre, sok helyen nem szedik azt be.
Szabó Ince: A Fı út gyalogosjárdájának állapotát kifogásolta, javasolta annak aszfaltréteggel
történı borítását. A Gondozási Központ vezetıjének kérdése már korábban felmerült, ha
valóban az a személy került megbízásra, akire itt már többen céloztak, akkor az öregek
szedhetik a sátorfájukat.
A beszámolóban elhangzottak elképzelések szépek, kérdés megvalósíthatóak-e. A
szennyvízcsatorna hálózat építési és csatlakozási költségeibe betervezték-e az inflációt? A
tervek készítésénél figyelembe vették -e a lakosság elöregedését?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában hangsúlyozta, a szennyvízcsatorna építés
költségeinek tervezésekor az infláció várható mértékét figyelembe vették. A járdafelújítással
kapcsolatosan elmondta, tudomása szerint hat éve egyáltalán nem volt járdakarbantartás a
településen. Ez évben ehhez hozzákezdtek és ezt a jövı évben is folytatni szeretnék.
A Gondozási Központ vezetésével már többen foglalkoztak. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy
a vezetıi feladatok ellátásával Gellai Józsefnét bízták meg. A kiírt pályázatra nem érkezett
olyan jelentkezés, mely a pályázati kiírásnak maximálisan megfelelt volna.
A beszámolóból, illetve az adott válaszokból a közvilágítás kérdése kimaradt.
Lapatinszki Lajosné: Felhívta a figyelmet a Jóbarát vendéglı elıtti gyalogosjárda állapotára,
illetve a Hídfı utcában a gyermekorvos rendelıje elıtti területre, továbbá arra, hogy a
Népligeti falualjai holtág átereszénél lévı két akna, melyek nincsenek lefedve. Ezt kérné
mielıbb pótolni.
Dr. Dávid Imre polgármester: Ismételten hangsúlyozta, a gyalogos járdák állapotának
felmérése folyamatban van igyekeznek a problémákat megoldani. Az áteresz lefedése pedig
tudomása szerint a napokban meg fog oldódni, hiszen a munka elvégzését megrendelte a
Hivatal.
Kiszely István: Hozzászólása elején hangsúlyozta, az elhangzott beszámoló átfogó képet adott
a város helyzetérıl, a testület elképzeléseirıl. Nem hallott viszont a közrend, a közbiztonság
javítása érdekében milyen intézkedéseket kívánnak tenni.
Tudomása szerint az ivóvizet korábban ígérték, most miért kerül mégis másfél évbe az
idehozatala.
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Öregszılı és a város között hiányoznak az irányfények, ezt pótolni kellene.
Arra szeretne magyarázatot kapni, a képviselık miért távolodtak el a lakosságtól, idınként
úgy szavaznak, hogy az az endrıdi embereknek nem tetszik.
Az endrıdi könyvtár iskolához történı átköltöztetésével véleménye szerint kizárják a kultúra
iránt érdeklıdıket a szolgáltatásból.
A jövı évi közhasznú munka pályázatot miért kell Hunya és Csárdaszállás községekkel
közösen benyújtani?
A lakosság panaszkodik a csókás-zugi átjárónál lévı állapotok miatt. Az endrıdi tornaterem
mellett a járda és az úıt szegély be van fordulva, a víz a fal mellett áll meg.
Kijelölt gyalogátkelıhelyet kellene biztosítani a gyerekeknek a tornaterem megközelítése
érdekében.
Dr. Dávid Imre polgármester: A közrend és közbiztonság helyzetével kapcsolatos elmondta,
az önkormányzat és a rendırség között a kapcsolat jó.
Itt kívánta elmondani, hogy több találkozó, és levélváltás történt a rendırırs kapitánysággá
fejlesztése érdekében. Sajnos ez idáig eredménytelenül. A város a néhány évvel ezelıtt
kínálkozó lehetıséget elszalasztotta, jelenleg pedig nem tud érdemi eredményt elérni ez
ügyben.
A közrend és közbiztonság helyzetérıl történı tájékoztatásra felkérte Tóth Bálint rendır
fıhadnagy urat, a Gyomaendrıdi Rendırırs vezetıjét.
Tóth Bálint rendırfıhadnagy: Elıjárójában hangsúlyozta, a közbiztonság és a közrend a
településen nem javult, sıt a tavalyi évhez viszonyítva emelkedett a bőncselekmények száma.
Ehhez természetesen hozzájárul az is, hogy Gyomaendrıdön viszonylag nagy az üdülıterület,
itt a betöréses lopások száma igen magas.
Hathatós eredményt csak az adna, ha a közterületen szolgálat ellátók számát növelni tudnák.
A hozzászólások során felmerült a rendırségi panasznap bevezetése. Bár ilyen a rendırségnél
nincs, de mindenkor szívesen áll az állampolgárok rendelkezésre.
Sajnos igen sok a probléma az ifjúsággal, sok a késı éjjel utcán tartózkodó gyerek.
Dr. Dávid Imre polgármester: Véleménye szerint ebben a szülıknek is együtt kellene
mőködni a rendırséggel, hiszen a gyermekek nevelése elsısorban a szülık feladata. Számára
elképzelhetetlen, hogy késı éjjel odahaza ne hiányozzon egy tizenegynehány éves gyerek.
Az elhangzott egyéb kérdésekre válaszolva elmondta, az ivóvíz beruházást ennél rövidebb idı
alatt nem lehet megvalósítani. Nem csak az ivóvízvezeték megépítési munkákat kell elvégzi,
hanem egyéb járulékos munkákat is. Emellett azt is látni kell, hogy az állam ennél gyorsabban
nem biztosítja a támogatást.
Az Öregszóló - falu közötti szakasz jelzıfénnyel kapcsolatosan el kell azt is mondani, hogy az
öregszılói lakosság nem hajlandó rákötni az új elektromos vezetékre, továbbra is az
illegelisan épült, balesetveszélyes vezetékrendszert használják. A tárgyalások folyamatban
vannak, és remélhetıleg rövidesen megegyezésre jutnak. A problémát az jelenti, hogy a
lakosság nem hajlandó befizetni a közmőfejlesztést.
A képviselık és a lakosság közötti kapcsolatot személy szerint másképpen látja. Az azonban
tény, a képviselık kezében nem sok eszköz van.
Az endrıdi könyvtár nem szőnik meg, az a lakosság elıtt továbbra is nyitva áll, csak éppen
más helyen. Továbbra is ellátja a közkönyvtári feladatot, csupán a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola fogja mőködtetni. A jelenlegi könyvtár épületében szeretnék elhelyezni a
helytörténeti kiállítás anyagát, illetve helyet adni a Honismerti Egyesületnek.
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A közhasznú munka pályázatot azért nyújtják be Hunya és Csárdaszállás településekkel
közösen, mert a térségi pályázatoknak nagyobb esélyük van, másrészt viszont ez mindhárom
település számára kedvezı. Tudomásul kell venni, hogy a jövıben a térségi, illetve régiók
együttmőködését támogatják. Emellett úgy gondolom - mondta, a városnak kötelessége
segíteni a környezı kis településeket.
Várfi András alpolgármester, területi képviselı: A Kiszely úr által felvetettekre elmondta,
információit a választópolgároktól szerzi. A lakosság bármikor felkeresheti problémáival. A
döntések meghozatalánál minden esetben képviselıi felelıssége tudatában szavaz, ugyanakkor
a választópolgárok érdekeit messzemenıig szemelıtt tatja. Mint képviselı igen sok gondot és
problémát szokott jelezni választókerületében, melyeket túlnyomórészt megoldódtak.
Dr. Dávid Imre polgármester: A rendırırs vezetıjének rövid tájékoztatóját annyiban kívánta
kiegészíteni, hogy a képviselı-testület évek óta támogatja az un. DADA-programot, mely
remélhetıleg eredményes lesz.
Hanyecz Margit képviselı: Arra kérte a lakosságot, hogy a téli csúszós, havas idı beálltával az
ingatlanuk elıtti járdát folyamatosan takarítsák, sikosságmentesítsék.
Dinya Lajos: A rendırırs vezetıje felé tette fel kérdését, miszerint milyen törvényes eszközök
vannak a rendırök kezében a bőnmegelızés érdekében.
Tóth Bálint fıhadnagy: Hangsúlyozta, a rendırség végrehajtó hatalom, nekik a törvények
rendelkezéseit kell betartani és betartatni.
Kiszely István: Ismeretei szerint az az önkormányzat el akarja adni a Kirendeltség épületének
elsı részét. Ezt a patináns épületet inkább rendbe kellene tenni, mintsem hogy eladni.
A Gondozási Központ élére kinevezett személynél véleménye szerint a testület nem volt elég
körültekintı, hiszen a megbízott vezetıvel szemben korábban a képviselı-testület fegyelmi
eljárást kezdeményezett.
Polgármester úr a választási kampány idején olyan ígéretet tett, hogy törekedni fog a
városközpont ENCI környékén történı kialakítására. Milyen elképzelése van erre
vonatkozóan?
Dr. Dávid Imre polgármester: Hangsúlyozta, Gellai Józsefné fegyelmi ügyének tárgyalásánál
nem volt jelen, nem is rendelkezik az ügyrıl információkkal. A Gondozási Központ
mőködtetése az önkormányzat feladata a törvények betartása mellett. Arra mindenkor ügyelni
fog, hogy a vezetı a rája vonatkozó törvényi szebályozásokat betartsa és betartassa.
A Kirendeltség épületén alsó szárnyát valóban el kívánja adni a testület. Az adásvételi
szerzıdés létrejöttének egyik alapvetı feltétele, hogy a vevı köteles az épületet eredeti
állapotába helyreállítani 1999. december 31. napjáig. A helyreállítás költségét az
önkormányzat nem tudja felvállalni, hiszen az több mint 12 millió forintot jelentene.
Hangsúlyozta, a kampány idején nem sem azt mondta, hogy a városközpont az ENCI
környékén lesz kialakítva, hanem azt, törekedni fog a városközpont kialakítására. Az ENCI
hasznosítására meg kell várni a megfelelı pillanatot, amikor a közép vagy felsıfokú képzés be
tudják indítani. Erre vonatkozóan vannak elképzelések, de ezekrıl még korai beszélni.
Majorosné: Kérte a testületet, hogy a lakosságot ne terheljék tovább, hiszen az emberek
jelentıs része alacsony jövedelemmel rendelkezik.
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Dr. Dávid Imre polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, észrevételeket. Azokra a
kérdésekre, melyekre nem tudtak esetleg reagálni, írásban fognak választ adni.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.
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